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Tietomekka Oy kasvun tiellä, ruotsalainen pääomasijoittaja Karnell mukaan kansainvälistymisen
vauhdittamiseen
Tietomekka on Oululainen internet -sovelluksia ja –palveluja tarjoava yritys. Asiakkaita ovat infra-alan
hoidon, ylläpidon ja rakentamisen hankintaa, urakointia sekä konsultointia tekevät toimijat. Tietomekka on
vahvan historian omaava vuonna 1988 perustettu ohjelmistotalo.
Tietomekka Oy on kasvuyritys ja sen palvelukonseptikokonaisuus on saavuttanut toimialalla hyvän
vastaanoton ja asiakastyytyväisyyden. Vahvan osaamisen ja kilpailukykynsä johdosta yhtiöllä on nyt hyvä ja
tukeva perusta voimakkaalle toiminnan kasvulle. Yhtiö on palkannut uusia työntekijöitä viimeisten vuosien
ajan jatkuvalla haulla ja hakee parhaillaankin ohjelmistosuunnittelijoita kehittämään nykyaikaisia internet sovelluksia.
Ruotsalainen sijoitusyhtiö K4 Sweden AB, Karnell, on eilen tehdyllä sijoituksella tullut mukaan Tietomekan
omistajaksi. Vähemmistöomistajina jatkaa edelleen yhtiön johto yhdessä avainhenkilöiden kanssa ja Nordic
Option myy koko omistuksensa. ”Nordic Option rahasto on erittäin tyytyväinen matkaan Tietomekan
kanssa, ja on samalla iloinen siitä, että Tietomekalle löytyi Karnellista todella hyvä
kansainvälistymiskumppani”, sanoo Nordic Optionin toimitusjohtaja Jaakko Lampela.
”Tietomekka Oy on Karnelille erittäin mieluinen sijoituskohde. Yhtiössä täyttyvät rahaston sijoituksille
asettamat pääkriteerit; ammattitaitoinen johto ja avainhenkilöstö, asiakkaiden arvostamat hyvät tuotteet
sekä hyvät mahdollisuudet voimakkaaseen kasvuun sekä koti- että ulkomailla”, toteaa Karnellin
toimitusjohtaja Patrik Rignell.
Tietomekka tavoittelee pitkäjänteistä kehittymistä ja merkittävää asemaa infra- alan sovellusten ja
palveluiden tuottajana Pohjoismaissa. Useat Tietomekan suuret asiakkaat toimivat kansainvälisesti.
”Halusimme vahvistaa organisaatiota, jotta voisimme tukea asiakkaiden liiketoimintaa paremmin myös
muissa Pohjoismaissa. Karnellin tuleminen mukaan Tietomekan omistajaksi tukee asetettua tavoitetta.
Karnell tuo mukanaan vahvaa kokemusta, osaamista ja oman kumppanuusverkoston auttamaan
Tietomekan kansainvälistymisessä”, toteaa Matti Pikkarainen Tietomekasta. Karnell omistajana luo entistä
paremman kansainvälisen perustan Tietomekalle tarjota asiakkaille uusimpia teknologioita hyödyntäviä
internet sovelluksia.
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